
V     I     T     R     I     N     N     E     T     .      C     O     M

تن ن,+تیوتیاسبو 2د نا,+تشمت,+یدم یامنهار



نا,+تشم ت,+یدم

 رارــقربطاــبترا هدــننک نیماــت کــی ناوــنع هــب امــش اــب فــلتخمیاه هویــش هــب هوقلاــب نا&%تــشم

 مظنـمتروـص هـب اراـه نآ هدـش تبث تاعالطا دیاب نا&%تشم نیا ی%یگیپ یارب امش ؛دننک یم

 کـی هـب ،دنا هتفرگ سامت امش اب هکیا هوقلاب نا&%تشم ی%یگیپ یارب نیاربانب ،دیشاب هتشاد

 نآرد ار نا&%تـشمیاه تـساوخرد ناـمز و خ&Zاـت ،ساـمت تاـعالطا ات د&Zاد زاین یت&%یدملنپ

 ماجنا ارمزالیاه ی%یگیپ و هداد ار ی%تشم خساپ تقو عرسا رد دیناوتب و دینک هدهاشملنپ

.دیهد

 .تـسا تـن ن&%ـتیولـنپ eا هدافتـسا نا&%تشم اب طابترا ت&%یدم یارباه هار ن&%ترثوم زا یکی

 ار تــمیق تــساوخرد و تالاوــس ،نا&%تــشمیاــه مایپدــیناوت یم تــن ن&%ــتیولــنپ Zد امــش

.دیهدب مایپ ینتم تروص هبپاستاو Zد ای و د&%یگب سامتاه نآ اب ،هدرک هدهاشم

ناگیار مان تبث ناگیار مان تبث

VITRINNET.COM

https://vitrinnet.com/supplierregister


نا,+تشم خنرس ت,+یدم

 امـش هـب )تـمیق مالعتـسا( RFQو نا.-تـشم خنرـس یاـه هـن.4گ ،نا.-تـشم ت.-یدـم شـخب باـختنا اـب

.دینک کیلک نا.-تشم خنرس هن.4گ یوH -ب ،دوش یم هداد شیامن

نا()تشمخنرس

 زا یـکیشرافـس دـصق میقتـسم تروـص هـب هـک دوـشیم هـتفگ یا هوقلاـب نا.-تـشم تـساوخرد هب ،خنرس

 هــن.4گ یوH -ـب کــیلک و امـش تالوــصحم زا یـکی باـختنا اــب نارادـ.-خ یتراــبع هـب ،دــنراد ار امـش تالوـصحم

 نـیاناگدـننک نیماـت امـش ،دننکیم لاسرا ار دوخ تساوخرد و هدرک دراو ار دوخ تاعالطا ،د.-خ تساوخرد

.درک دیهاوخ تفا.Hد نا.-تشم خنرس تمسق رد ار تساوخرد

.دیهد خساپ اهنآ هب و هتشاد یسرتسد دوخ یاه خنرس هب دودحمانتروص هب دیناوتیم امش

۱



 هحفــص ،نا.-تــشم خنرــس شــخب هــب دوHو fا ســپ

خنرــس ،تــسیل هــک هــشیم زاــب امــش یارــب یدــیدج

.دهدیم شیامن ار امش نا.-تشم

 یارـب هـک یدـیدج خنرـس رـه یناـسر عالـطا فده اب

 یواـــحیکماـــیپ امـــش یارـــب ،دوـــشیم داـــجیا امـــش

.دش دهاوخ لاسرا لیذ یاوتحم



ی-تــشم تاــعالطا گــنر 4بــس هــمکد یوH -ــب سپــس

 یـسرتسد دوـخ ی-تـشم تاـعالطا هب و دینک کیلک

.دینک ادیپ

 دـیهاوخ ظفح ار دوخ نا&%تشم تیاضر ،دینک یگدیسر دوخ نا&%تشم خنرس هب %ت ع&%سهچره

 و دـ&%یگب ساـمت دوـخ نا&%تـشم اـب عـقوم هـب اـتد&%یگ راک هب ار دوخ شالت مامت نیاربانب ،درک

.دینک زاغآ ار شو%فدنبآرف

نا,+تشم خنرس هب خساپ ۲



لنپ 2دRFQ ت,+یدم

 امــش هــب )تــمیق مالعتــسا( RFQو نا.-تــشم خنرــس یاــه هــن.4گ ،نا.-تــشم ت.-یدــم شــخب باــختنا اــب

 یـسر-ب کـیکفت هـب ار مادـک رـهناشیاه توافت و شخب ود نیا رتهب کرد یارب ،دوش یم هداد شیامن

.مینکیم

ناراد-,خابابقر,یاسزالبقو,تع-,سهچرههکتساحضاو

.درکدهاوخادیپشیازفاامششو,فسناش،د-,یگبسامت
RFQ هب خساپ یامنهار

RFQ
 مالعتسا تساوخرد

تمیق

 دروـم لوـصحم عوـن دننام یتاعالطا هارمه هب ار دوختمیق مالعتسا تساوخرد ،تن ن.-تیو ناراد.-خ یخرب

 نیماـت یماـمت هـب اـه تـساوخرد نـیا .دـننکیم لاـسرا تـن ن.-تیو یارب ... و -هش ،دادعت ،هجدوب -ثکادح ،زاین

 ار دوـخ رـظن دـم نارادـ.-خ و هدرـک وجتـسج اـه RFQ نایم رد دیناوتیم امش .دنوشیم هداد شیامن ناگدننک

۵ تاـعالطاتـن ن.-ـتیو ،دـینک مادقا دوخ تالوصحم شو-ف هب تبسن و د.-یگب سامت اهنآ اب ؛دینک باختنا

RFQداد دهاوخ رارق امش رایتخا رد ناگیار تروص هب ار.

۳

RFQ هب خساپ یامنهار

https://static.vitrinnet.com/other/vitrinnet-RFQ-management-guide.pdf


 نا.-تـشم تالاوـس دـیناوتیم ،خـساپ و شـسرپ هـن.4گ باـختنا و نا.-تـشم ت.-یدـم شخب هب دوHو اب

 .دیهد خساپ اهنآ هب و یسر-ب ار دوخ

 ار دوـخی-تـشم لاوـس خـساپ هـطوw-م مرـف رد سپـس ،هدرک کیلک خساپ گنر یبآ همکد یوH -ب ادتبا

.دینک باختنا ار تبث هن.4گ ودینک پیات

.دیوش نئمطم ،دوخ خساپ ییاهن لاسرا زا ،هدش دییات تلاح هب شسرپ تیعضو -ییغت اب

نا,+تشم تالاوس هب خساپ

 اــبیکماــیپ ،نارادــ.-خ طــسوت شــسرپ داــجیا زا ســپ

.دش دهاوخ لاسرا امش یارب یناسر عالطا فده
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۴



۰۲۱۹۱۰۰۱۱۷۰د&%یگب سامت ام اب

؟د,2اد زاین رتشیب ییامنهار هب

VITRINNET.COM ۸
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